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Cu angajamentul 
anual îndeplinit 

extragi 9000 tone de câr
pește sarcinile anuale de 
nu-i lucru de șagă. Ircre- 
însă în tortele lui, colecti-

Să 
bune 
plan 
zător 
vul sectorului IV al minei Ani- 
noasa s-a angajat să realizeze 
această cifră. Multe luni în șir, 
întregul colectiv a muncit cu 
hămfete spre a-și vedea angaja
mentul îndeplinit înainte de ter
men. Și bucuria îndeplinirii și 
depășirii angajamentului a venit 
odată cu zorii zilei de 19 sep- 
Sbrie. cînd primele 70 de va- 

ete peste angajament au 
drumul spre lumina zilei. E 

cadoul colectivului sectorului IV 
Priboi în cinstea alegerilor de 
partid.

La acest succes și-a adus con
tribuția întregul colectiv în frun
te cu inginerul Brînduș Aurel, 
șeful sectorului. Demnă de evi
dențiat e și munca secretarului 
organizației de bază, prim mais
tru miner Pop Ioan 39, a brigă
zilor conduse de Ungureanu Va- 
sile, Barzu Gheorghe, lancu Vic
tor, David Nicolae și a altora.

îndeplinind angajamentul a- 
nual, colectivul sectorului IV a 
hotărit să obțină noi. realizări-în 
bătălia ce se desfășoară pentru 

_ cărbune mult și de calitate.

în penă transformare

mai

ce 
îm- 
pri- 
fru-

< s4 
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Prin buna organizare a lucrului și respectarea riguroasă 
a monografiei de armiare, minerul Berindei Aurel cu ortacii săi 
înving toate „caprictile" stratului de cărbune din adîncurile 
minei Cimpa I. Minerul Oneț Gheorghe și ceilalți ortaci (lin 
clișeu) de pe schimbul său sînt recunoscuți în brigiadă ca di
baci în armări complicate impuse de condițiile de zăcămînt.
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rit spațiul magazinului alimen
tar, au amenajat pe lîrigă ma
gazin o magazie 
pentru mărfuri.

Acum unitatea 
mentară este un 
del cu iluminare fluorescentă și 
frigider. Bine aprovizonată, cu 
un bogat sortiment de mărfuri 
alimentare, expuse cu gust în 
vitrina recent amenajată, ali
mentara noastră se poate între
ce cu multe unități de acest fel 
din Valea Jiului Cît despre 
gestionarul ei, noi cumpărătorii 
n-avem decît cuvinte de laudă — 
Prisăcaru Virgil 
resul să asigure 
vi re.

încăpătoare

noastră ali- 
magazin me

I

LA MINA LUPEN I

Calitatea cărbunelui poate și trebuie 
să fie ineă îmbunătățită

Dîlja
Școala noastră

Despre transformările care au 
avut loc în ultimul timp în Dîlja 
ne scrie corespondentul nostru 
Ban Ambrozie, unul din cei 
vîrstnici locuitori ai Dîljei.

— Ne bucurăm de ceea 
vedem. Școala dăn Dîlja a 
brăcat haină nouă ca să-și 
mească elevii, fmbrăcați în
moașe uniforme, cei mici au ve
nit întovărășiți de părinți, iar 
la sunetul clopoțelului s-au ali
niat doi cile doi și au intrat în 
școala pregătită pentru a-i primi.

In clase, pe elevi îi aștepta da
rul partidului — cărțile școlare 
gratuite. Ei le-au primit cu ma
re bucurie.

In Dîlja mai bine de 30 de fa
milii au copii elevi la școala e- 
lementară din localitate. Distri
buirea cărților școlare pentru 
elevii din clasele I—VII în mod 
gratuit este încă o expresie a grijii 
părintești a partidului și guver
nului față 
muncii. Și 
de vîrstă 
mea aceea 
interesul să ne ajute la școla
rizarea copiilor, ci dimpotrivă.

■A’'

Avem un magazin 
alimentar model

' ' /I .de 
onau cu alimen
te pînă mai a- 
cum cîțiva ani. 
Drumurile inac
cesibile pe timp 
de iarnă izolau 
Dîlja de Petro
șani. Singurul 
mijloc de apro
vizionare rămî- 
nea transportul 
pe spate de la 
Ani no a sa.

La 
rea < 
Kalath 
dîljenii, 
j utorul 
popular 
șului 
Petroșani au re
parat drumul de 
acces si au mă-

de fiii oamenilor 
eu am avut 5 copii 

școlară dar pe vre- 
stăpînitorii nu a-veau

. Dîljenii-îșj amintesc cît 
greu se aprovizi c---- — „li

frumusețea unui tînăr

se

и

După plecarea auto
buzului din Petroșani. 
Zgomotul vocilor ce 
amplificau unele pe al
tele mai continuă
timp oarecare. Apoi se 
liniști. Dar de undeva 
de prin spate mai iz
bucnea din tind în cînd 
cite un călător.

— Dați, vă rog, banii 
ăștia la taxatoare pen
tru un bilet la Vulcan 
că m-am urcat în ulti
mul moment și n-am 
avut timp să-mi iau.

— Și pentru mine un 
bilet la Lupeni.

Liniștea puse curînd 
stăpînire pe călători. 
Dar nu pentru mult 
timp. In partea din față 
a autobuzului se iscă o 
nouă discuție ce atră
gea atenția generală.

— Lasă dragul mai- 
cbii, nu te deranja.

— Vai, dar se poate I 
Eu pe scaun, iar dum
neata...

— Stai пита’ liniștit, 
tinere. Doar n~o fi peste 
lume Luperiiul. Mă 
ele cumva picioarele 
tea bătrîne.

— Nici gind de 
ceva, mătușico ! Poftim 
de ocupă locul meu.

Schițînd cu mina un 
gest larg de amabilitate, 
tînărul îi făcu loc fe
meii cu părul argintiu ie
șit de sub năframă să 
șadă pe scaun. Pînă ce 
femeia se instală comod 
tînărul îi ținu со ul cu 
cumpărături. Mișcată pi ■ 
nă la lacrimi de gestul 
frumos, aceasta nu mai 
contenea cu mulțumirile. 
Pe față încă de adoles
cent a 
citi o 
sfială 
semne 
Toate

țin 
as-

tînărului se putea 
ușoară umbră de 
determinată Pe 

de modestie, 
privirile călă.ori-

lor erau ațintite acum j 
asupra lui. Priviri cal- i, 
de de aprobare și res- > 
pe ' .
de comentarii de sim- >

— Așa-i șaiie 
unui tînăr.

In fața aprecierilor 1 
publice, altele în plus 5 
sînt de prisos. Călăi < 'ii j 
sesizaseră în comporta- l 
rea tînărului frumusețea > 
sa morală care armoni- > 
Zează pe cea fizică. E fl 
frumusețea tineretului 
Zilelor noastre crescut și 
educat în spiritul dra
gostei față de semeni, 
e frumusețea care, în 
orice loc s-ar manifesta 
ea, contribuie la crearea 
unei atmosfere de in
tr-ajutorare tovărășeas ■ 
că, de civilizație ; trăsă
turi proprii societății 
socialiste. Și această at
mosferă e absolut nece
sar să se creeze și să 
se statornicească la toa
te locurile de transport 
în comun a oamenilor 
muncii din Valea Jiu
lui. Exemplul relatat es
te demn de a fi prmat 
de cît mat mulți călători 
pe autobuze. Vreți să 
aflați cine-i tînărul in 
cauză ? Cu toate că. din 
respect față de senti
mentul modestiei ce-l 
caracterizează, la rugă- } 
mințile sale insistente, 
i-am promis solemn că 
nu-i voi „divulga" nu
mele, totuși imi calc cu- 
vîntul. Merită. Sper că 
mă va ierta .Numele lui 
e Micu Ștefan, figurea
ză între absolvenții șco
lii profesionale din Pe
troșani și în curînd va 
împlini 18 ani.

unanim, însoțite ț

bine >
propune- 

deputatului 
î Adalbert, 

cu a- 
Sfatului 
al ora- 
regional

1. BALAN

Cît despre

își dă tot inte- 
o bună deser-

la noi 
filme

de

Acum și 
rulează

încă n-au trecut două luni 
cînd la o sesiune a Sfatului
popular al orașului regional Pe
troșani deputatul dîljenilor Ka- 
’ath Albert a propus înființarea 
unui cinematograf în Dîlja iar 
acum și la noi rulează filme. 
Totul s-a petrecut cum s-ar zi
ce : ,,ca în filme“. Tovarășul 
Kalath a mobilizat cetățenii la 
muncă patriotică, conducerea 
I.L:L. a înțeles graba dîljenilor' 
și i-a ajutat la construirea ca
binei, de proiecție, iar secția de 
învățămînt și cultură a sfatului 
popular Petroșani le-ă trimis un • 
aparat de proiecție nou-nouț.

In zilele cînd rulează filme - 
dîljenii — tineri și vîrstnici — 
se îndreaptă spre căminul cul
tural și dacă e întrebat careva 
unde merge răspunsul este : la 
cămin, știi, acum și noi avem ci
nematograful nostru.

Citiți în paq. IV -a
• DESCHIDEREA CELEI 

DE A 16-A SESIUNI A 
ADUNĂRII GENERALE 
A O.N.U.

• Țările Commonwealthului 
cer Angliei garanții

• Subunități de tancuri vest- 
germane vor continua ins
trucția în Anglia

• Miting pentru 
Helsinki

De la 
inițiativa 
cărbune 
ceasta inițiativă, care a fost apli
cată pentru prima dată de brigada 
de mineri condusă de Ghioancă 
Sabin dintr-un abataj frontal din 
sectorul III, a fost îmbrățișată și 
de alte brigăzi de la celelalte sec
toare, ceea ce a dus la îmbună
tățirea calității cărbunelui extras. 
Față de 33,0 la sută cenușă ad
misă pe exploatare, în luna august 
s-a realizat un procentaj de 32,0 
la sută, iar la umiditate în loc 
de 7,0 la sută s-a obținut un pro
cent de 6,6 
rezultat al 
se datorește 
lucrează în 
cu grijă șistul din cărbune șt 
aplicat toate măsurile menite să 
duc. к lidiciref calitativă a căr
bunelui.

De la începutul lui septembrie, 
după cum rezultă din buletinele 
de analiză de la laboratorul pre- 
parației și din evidența brigăzilor, 
situația calității în loc să continue 
să se mențină bună, așa cum se 
tinde în toate exploatările miniere, 
ea a început să se înrăutățească. 
Astfel, pînă în ziua de 12 septem
brie a.c., la exploatarea minieră 
Lupeni procentul de cenușă admis 
a crescut cu 0,9 la sută față de cel 
planificat. De ce această situație ?

Se știe că1 calitatea cărbunelui 
se hotărăște în abataje. Aici tre
buie luate toate măsurile menite 
să ducă la îmbunătățirea calității 
cărbunelui ; pușcarea selectivă, a- 
legerea șistului vizibil, la transpor
tor și la rol, curățirea vagonetelor 
cu cate a fost transportată piatra 
și multe altele. Dacă la majorita
tea abatajelor se respectă aceste 
indicații, mai sînt însă și abataje 
— cei drept puține — unde nu se

mina Lupeni a plecat 
„Nici un vagonet de 

rebutat pentru șist“. A-

la sută. Acest frumos 
minerilor din Lupeni, 
strădaniilor celor care 
abataje care au ales

pune suficientă bază pe aplicarea 
tuturor măsurilor, pentru ca căr-; 
bunele 
cut ca 
cenușă 
menta 
să arunci o privire în registrul cu 
evidența brigăzilor penalizate pen
tru șist vizibil. Aproape la fiecare 
sector vei găsi brigăzi care au un 
număr oarecare de vagonete șterse 
pentru nealegerea șistului din căr
bune. In luna iulie, de exemplu, pe 
exploatare au fost rebutate 134 va
gonete de cărbune pentru șist 
vizibil, în luan august 46 de va
gonete. Situația însă se prezintă 
mai slab în luna septembrie. Pînă 
în ziua de 12 septembrie numai 
două brigăzi din sectorul II al пм" 
nei Lupeni, cele conduse de Popa 
Ion și Nagy Andrei, au fost pena
lizate cu 72 vagonete .de cărbune 
rebutat. De asemenea, și brigada 
condusă de Ghioancă Ion din sec
torul III a fost penalizată cu &-va
gonete de cărbune pînă în ziua de 
12 septembrie. Mai sînt brigăzi cu 
vagonete rebutate și la alte sec
toare. Recordul însă la vagonete 
rebutate pentru șist este deținut de 
brigăzile din sectorul II al minei 
respectiv de cele conduse de Popa 
Ion și Nagy Andrei. Este adevărat 
că la aceste abataje frontale — 
și în special la abatajul unde lu
crează Popa Ion — intercalația de 
piatră este foarte mare, minerii au 1 
mult de lucru cu alegerea șistului. 
Totuși pot fi luate măsuri pentru 
ca calitatea cărbunelui să fie îm
bunătățită. In lunile precedente — 
așa cum arată evidența — aceste 
brigăzi au extras cărbune mai cu
rat ceea ce dovedește că dacă exis
tă o preocupare mai mare față de 
calitatea cărbunelui se pot obține 
și rezultate mai bune.

Este necesar

să fie curat, ceea ce a fă-, 
pe exploatare procentul de 
să crească. Pentru a argu- 
cele de mai sus, e suficient

C<
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ca șefii de brigăzi 
care răspund di
rect și nemijlocit 
de calitatea căr
bunelui extras să 
urmărească , mai 
îndeaproape felul 
în care muncesc 
oamenii și să iâ 
măsuri în conse
cință. Aceeași răs
pundere apasă și 
pe umerii maiș
trilor niineri care 
au datoria de 
a sprijini minerii 

e’e un- 
interca- 

piâtră 
acestea 

toate 
create 
extra-

Cariierul nou Viscoza din Lupeni cuprinde pină acum 21 
torești, magazine și un cămin de zi. A>te 7 blocuri cu un total 
date minerilor în săptăminile următoare.

IN CLIȘEU: Blocurile nr. 23, 29, 24, 25, 26, 30, 27, 31, 
sînt deja locuite, iar celelalte vor fi predate peste puțin timp.

blocuri mari și 2 cămine munci- 
de 208 apartamente vor fi pre-

28 de la Viscoza: primele două

din abațai' 
de există 
lație de 
pentru ca 
să aibă 
condițiile 
în vederea 
gerii . cărbunelui 
de calitate.

Un ajutor pre
țios:—de care de
pinde calitatea 
cărbunelui — tre
buie să-1 acorde 
comitetul de par

FL. ISTRATE

(Continuare 
în pag. 3-a)



STEAGUL ROȘU

ТЕНЫСН MINIERE
) Continuînd acțiunea de popularizare a expe-
* rienței minerilor din celelalte bazine d»n țară, 
t redacția noastră a organizat de curînd o vizită 
/ de documentare tehnică și schimb de experiență 
>’ la Baia Mare și Satu Mare. Problemele care au
1 făcut obiectul acestei vizite au fost: studierea у
) experienței minerilor băimăreni în domeniul com

baterii prafului silicogen și în domeniul folosirii 
mașinilor de încărcat la înaintări, precum și- 
experiența metalurgiștilor de la Unio-Satu Mare 
în privința metodelor avansate de confecționare 
a utilajului minier.

In pagina de fața prezentăm succint unele as
pecte ale experienței minerilor și metalurgiștilor 
din regiunea Maramureș.

Pe baza bunei 
organizări

Pagină specială 
consacrată expe
rienței minerilor 
de la Baia-Mare 
și a metalurgiștilor 
de la uzinele Unio- 

Satu Mare

a muncii
de

— viteze mari 
av ansare

Nici un loc de muncă 
fără perforare umedă I

In bazinul minier Baia Ma 
re, una din laturile protecției 
muncii căreia i se acordă o 
deosebită atenție este combate
rea prin toate mijloacele a for
mării prafului în subteran.

Prin condițiile geologice, prin 
natura lor, rocile din bazinu' 
Baia Mare conțin o mare can
titate de bioxid de siliciu, care 
dacă, nu ar exista măsuri efi
ciente de combatere, ar putea 

cauza mari nea
junsuri, De aceea, 
la toate minele 

bazinului, la Să- 
sar, Herja, Nis
tru, Cavnlc, Baia 
Sprie, în toate sectoarele de ex
ploatare și explorare PERFORA 
REA GĂURILOR DE MINA SE 
FACE NUMAI CU AJUTORUL 
METODELOR DE CAPTARE A 
PRAFULUI REZULTAT. Pînă a- 
cum, linia pe care s-a mers în 
extinderea perforării umede, ne 
relata șeful serviciului de pro
tecție a muncii de la Trustul mi
nier Baia Mare, ing. Petrușca, a 
'ost perforarea cu injecție axială 
a apei. Acest sistem, deși este 
cel mai răsplndit, se înlocuiește

> treptat cu perforarea cu injecție 
laterală, in baza studiilor întoc
mite de organele de cercetări de 
la S.C.S.M. Petroșani. înlocui
rea perforării cu infecție axială 
prin cea cu injecție laterală este 
dictată, după cum ni s-a relatat, 
de considerente economice și teh
nice, din cauza uzurii premature 
a perforatoarelor șl greutățile în 
funcționare. Parafei cu aceste 
două sisteme, pentru hicrărife de 
perforare în suitori mai ales, se 
utilizează captarea prafului cu 
spumă uscată produsă în apara
te individuale și care are avan
tajul că nu umezește mult locul 
de muncă, nu creară dificultăți 
muncii în suitori. La sectorul de 
cercetări de la Săsar s-au făcut 
încercări pe scară semiindus- 
trfată de a capta praful la per
forare prin producerea unor per
dele de ceață de apă. Rezultatele 
de oină acum sînt favorabile.

Am vizitat mai multe sectoa
re miniere, am stat de vorbă cu

PROTECȚIA
MUNCII

Minerilor, utilaje la nivelul tehnicii mondiale!
„Minerii din Baia Mare, din 

Valea Jiului și din alte bazine 
ale țării noastre văd că marca 
uzinei Unio din Satu Mare se 
află pe tot mai multe din uti
lajele pe care le folosesc — că
rucioare de transport, vagonete, 
cratere, ventilatoare, celule ' de 
flotație, mașini de încărcat, tro- 
lii de diverse capacități etc. In 
ultimii ani, și mai ales anul a- 
cesta, uzina noastră și-a sporit 
considerabil planul de producție 
și gama de produse pentru in
dustria minieră și alte industrii. 
Strădaniile colectivului nostru se 
îndreaptă, în urma sarcinilor 
ce-i revin din Directivele Con
gresului al IlI-lea al partidului 
și din alte documente de partid, 
spre îndeplinirea exemplară a 
planului de producție, spre con
tinua ridicare a nivelului calita- 
tiv-tehnic al produselor la ni
velul celor mai bune produse 
similare din lume. Datorită mă
surilor pe care le-am luat, avem 
cu ce ne mîndri. Un exemplu: 
datorită conlucrării specialiștilor 
noștri cu cercetătorii de la 
S.C.S.M. Petroșani, ventilatoare
le pneumatice de mină cu dia- 

minerii. Părerea unanimă este că 
perforare umedă trebuie mai mult 
extinsă LA BAIA MARE S-A 
AJUNS ACOLO INC.IT MON
TAREA CONDUCTEI DE AER 
COMPRIMAT SE FACE CON 
COMITENT CU A CONDUCTEI 
DE APA. NICI UN LOC DE 
MUNCA NU MAI FOLOSEȘTE 
DE MULT PERFORAREA US
CATA!

Un rol de cea mai mare în
semnătate pen

Bpigăzi fruntașe în avansări
In întregul bazin minier Baia Mare se vorbește adesea despre 

experiența brigăzii de înaintări condusă de comunistul Pop Du
mitru III de la secția de explorări Băița. Prin organizarea bună a 
muncii în brigadă, prin faptul că la locul de muncă s-au asigurat 
condiții tehnico-materiale corespun zătoare, această brigadă a reali
zat în ultimele luni o avansare medie de peste 140—160 m. gale
rie, lucrînd în roci dure. In luna septembrie se scontează, după 
realizările de pînă acum, că se va obține o avansare de cel puțin 
170 m. galerie.

La Baia Sprie — Suior, brigada condusă de Tămaș Alexan
dru a realizat în august aproape 40 m. galerie săpată în roci 
foarte dure. Locul de muncă al brigăzii este izolat, iar aprovizio
narea se face cu greutate din cauza condițiilor obiective.

PE SCURT
• La mina „Petre Gheorghe“ 

Baia Mare, comunistul Lupan 
Gheorghe a modificat așezarea 
plăcuțelor vidia în capul sfrede- 
lului în sensul că după prima to
cire la așezarea lor în daltă, le 
schimbă poziția fixîndu-le cu su
dură în formă de stea cu 4—5 
colțuri, plăcuțele vidia consumîn- 
du-șe complet. Se realizează astfel 
pe an economii de circa 600.000 
Jei, un sfredei armat după noua 
dispunere a plăcuțelor rezistind la 
circa 120—130 pitcvrări în loc je 
40—Л5 perforări icirute

• La mina și uzina de prepa
rare din Baia Sprie s-a pornit in 
1961, și s-a extins la toate ce
lelalte unități miniere din regiu
ne, inițiativa de reducere a tim
pilor de reparații a utilajelor și 
mecanismelor în condițiile unei 
înalte calități. Pînă acum, la. Baia 
Sprie timpii de reparații au fost 
reduși cu aproape 50 la sutei.

• Din inițiativa Consiliului re
gional al sindicatelor Baia Mare, 
anul acesta a avut loc la uzinele 
Unio din Satu Mare o sesiune 
tehnico-științifică pe țară in do
meniul îmbunătățirii fabricării u- 
tilajelor miniere.

• Inițiativa muncitorilor din sec
ția IV — vagonaj a uzinelor Unio 
„Cu fața spre calitate", îmbră
țișată și aplicată de întregul co
lectiv al uzinei, a dus la îmbună
tățirea simțitoare a calității pro
ducției, la îndeplinirea planului 
producției globale în proporție de 
101,7 la sută pe primele 7 luni 
ale anului.

foarte bune) la aceste uti
laje s-a eliminat transmisia 
intermediară dintre motor și to
bă, care nu permitea o centrare 
exactă. La tot mai multe utilaje 
miniere (la vagonete, transpor
toare) folosim pe scară largă 
tabla de rezistență GS 25 de 3 
mm. grosime.

Vorbind despre calitatea uti
lajelor fabricate de uzina noas
tră trebuie să arăt că aceasta 
este în continuu progres. Colec
tivul nostru, în trecut des cri
ticat pentru calitatea utilajelor, 
poate afirma că în cursul aces
tui an nu a avut reclamații de 
la beneficiari în privința calită
ții produselor. Aceasta se dato- 
rește atît aplicării unor măsuri 
tehnico-organizatorice, extinderii 
controlului calitativ pe faze de 
producție cît și extinderii ini
țiativei pornite de la secția IV-a 
— vagonaj „Cu fața spre cali
tate".

Legat de îmbunătățirea cali- 
tativ-constructivă a utilajelor fa
bricate de noi trebuie subliniat 
faptul că folosim din plin o sea
mă de metode tehnice avansate. 
Așa de exemplu, paletele ventî-

Ca și cei din Valea Jiului, mi
nerii de la Baia Mare duc cu 
succes lupta pentr i sporirea vite
zelor de avansare, factor primor
dial pentru mărirea producției de 
minereu. Băimătenh au obținut, 
prin folosirea intensivă a mașini
lor de încărcat, rezultate demne 
dc laudă, au acumulat o bogată 
experiență în această direcție.

Trustul minier Baia Mare a 
investit în acest an cu circa 
4.000.000 lei mai mulț deck în 
1960 pentru dotarea minelor cu 
utilaje de încărcat. Se folosesc 
mașini de tipul PML-5, LZK-3P, 
mașini Unio, screpere, in general 
mașini cu gabarite reduse, cores
punzătoare profilelor de galerie ce 
se sapă în bazin.

Vitezele medii de avansare rea
lizate sînt mai mici deck cele din 
Valea Jiului, dar trebuie să se țină 
seamă că există o mare diferență 
între duritatea rocilor străbătute 
în Valea Jiului și cele din bazi
nul Baia Mare. La Săsar, Herja. 
Nistru, Baia Sprie, Cavnic, peste 
tot se străbat roci clasificate ca 
dure și fparte dure, roci dc natu
ră vulcanică, cc conțin un procent 
ridicat de bioxid de siliciu. Cu 
toate acestea, s-au obținut avan
sări care depășesc cele mai bune 
rezultate din Valea Jiului. La 
Baia Sprie, de pildă, s-a realizat 
într-o direcțională în steril 150,7 
m/lună avansare, ititr-o transver
sală 218,9 m/lună, iar la Cavnic 
și Herja în direcționale pe filon 
cîte 190,8 m/lună și, respectiv, 
157 m/lună. Bineînțeles că aproa
pe peste tot realizările acestea 
au fost dobîndite cu ajutorul 
mașinilor de încărcat, al perfo
rării cu găuri lungi de sondă.

In CONCLUZIE...
...Minerii și metalurgiștii din 

Valea Jiului au de învățat lucruri 
interesante din experiența ortaci
lor lor din Baia Mare.

In domeniul extinderii perfo
rării umede, de exemplu, cu toa
te că unele Încercări s-au făcut 
la mina Petrila și în alte locuri, 
niu s-a pornit încă o acțiune ho- 
tărită pentru generalizarea aces
tui sistem de perforare. Este ne
cesar să fie studiate în amănun
țime metodele folosite la Baia 
Mare pentru mobilizarea mine- 

latoarelor de mină le confecțio
năm prin turnare centrifugală. 
Tot prin turnare centrifugală 
confecționăm diferite bucșe, ro
țile de vagonet. Folosim, de a- 
semenea, turnarea în cochile cu 
fontă nodulară, turnarea în for
me întărite cu bioxid de carbon 
și silicat de sodiu, forjarea în 
matrițe (care ne asigură o im
portantă economie de metal). 
La prelucrare, utilizăm pe sca
ră largă strunjirea prin copiere 
cu ajutorul strungurilor semiau
tomate de care dispunem.

Aș vrea să mai arăt ceva des
pre relațiile uzinei noastre cu 
C.C.V.J., unul din beneficiarii 
noștri de frunte. Comenzile ne 
sosesc la timp și cu documenta
ții complete. Colectivul nostru 
se străduiește să le execute la 
timp. Unele comenzi, cum sînt 
cele de transportoare SKR-11 și 
TP-1, le satisfacem înainte de 
termen. Avem, de asemenea, 
condiții pentru a satisface în 
cursul acestui an întreaga can
titate de lanț de crațer și încă 
peste sarcina de plan.

Scopul nostru este să furni
zăm minerilor utilaje tot mai 
bune și mai multe și ne vom a- 
chita cu cinste de această sarci
nă de onoare".'

Ceea cc am desprins mai im
portant în munca minerilor băi
măreni la lucrările de înaintare 
este organizarea muncii mai ra
țional concepută. In tot mai mul
te lucrări miniere, îndeosebi la 
cele urgente, se lucrează pe cîte 
4 schimburi, adică se realizează 
cite 4 cicluri pe zi. Așa s-a mun
cit, de pildă, la Baia Sprie in 
transversala unde s-a avansat 
218,9 m/luna, cu ajutorul mașinii 
de încărcat.

Incepind de anul trecut, ca ur
mare a unei inițiative mai vechi a 
minerului Sighiartău I. de la Arina 
„Drapelul roșu" — Herja/î s-a 
trecut la organizarea unor ' înain
tări de 80—100 m/lună. Acum 
se merge pe linia asigurării unor 
fronturi care să permită obține
rea unor viteze mari de avansare 
pe timp îndelungat. La mina de 
la Herja, de exemplu, la mai mul
te locuri de muncă s-au realizat 
3 luni consecutiv viteze de peste 
100 m/lună. Formația tip de lu
cru cea mai răspîndită este cea 
cu 3 oameni pe schimb (un miner, 
un ajutor miner și un vagonetar) 
și mai rar cea cu 4 oameni pe 
schimb (unul pentru transport pe 
galerii). In general profilele de 
săpare cele mai folosite sînt de 
3,87 m.p. și 4,40 m.p., rare ori 
de 5,44 m.p.

Minerii din Baia Mare folo
sesc pe scară largă sondezele pen
tru frerforare. Față’ de' perforarea 
cu perforatoarele obișnuite, la 
lucul cu sondezele, productivita
tea muncii crește cu 20—40 
la sută, aerajul este mai bun, iar 
consumul de exploziv scad* *-' 3 cu 
20—22 la sută, la același coefi
cient de rupere.

tru generalizarea 
perforării umede 
l-a avut și îl 
are munca poli
tică și organiza

torică dusă cu fiecare muncitor 
în parte. Prin numeroase acțiuni 
de masă, duse de organele de 
partid, de sindicatele miniere, 
s-a creat in rîndul minerilor o 
puternică opinie de masă pentru 
generalizarea perforării umede. 
Și inovatorii și-au adus contri
buția lor la lupta generală pen
tru combaterea formării prafului 
silicogen în timpul operațiilor 
de perforare (care ocupă circa 
45—50 Ia sută din timpul total 
de lucru!). La Baia Mare s-au 
construit, pe baza unei inovații, 
cîte va dispozitive care permit 
accesul aerului comprimat în 
perforatoare numai atunci ci nd 
apa pentru umectarea prafului 
are o presiune suficientă. Pri
mele experimentări au dat roade 
bune.

I Unul din principalii furni- 4 
i zori de utilaje miniere din țara * 
î noastră este uzina Unio din * 
; Satu Mare. Despre felul cum * 
, colectivul de aici se achită de * 
j sarcinile sale, cum luptă pen- i 
j tru ridicarea nivelului călită- * 
; tlvlehnic al utilajelor miniere, *
* tovarășul VASILE TURDEA- j
♦ NU directorul uzinei ne-a de- ♦
I clarat următoarele : *

St ★ ■

metrul de 300—400 mm. ce le 
producem azi, au un randament 
de 21—24,5 la sută fiind aproa
pe la nivelul celor mai bune pro
duse similare poloneze și ger
mane. Apoi, s-a îmbunătățit sim
țitor nivelul de fabricare a loco
motivelor de mină electrice. In 
urma experiențelor făcute la mi
na I.upeni, s-a adoptat un troley 
mai robust și mai mic cu 150 
mm., o izolație.mai bună și o 
nouă așezare a cabinei mecani
cului, mai comodă. Tot în urma 
încercărilor făcute la Lupeni cu 
trolii de 12 kW, (unde asemenea 
utilaje au dus la rezultate

riior, pentru crearea unei puter
nice opinii de masă in favoarea 
extinderii perforajului umed.

In privința vitezei de avansa
re la înaintări, a folosirii depli
ne a mijloacelor de încărcare 
mecanică, in Valea Jiului vor 
trebui să se ia măsuri mai e- 
ficace. Organele tehnice din com
binat și de la exploatări este 
necesar să treacă de la sistemul 
de urmărire statistică a realiză
rilor, la urmărirea lor concretă, 
efectivă. Un fapt important care 
va trebui însușit și în Valea 
Jiului este acela că brigăzilor 
de mineri de la înaintări este 
necesar să li se aeiugre condi
țiile obținerii unor viteze mari 
de avansare pe timp îndelungat 
pentru a se căpăta o bogată ex
periență în acest sens. De ase
menea, modul de organizare a 
muncii la lucrările de Înaintare 
utilizat în Baia Mare va trebui 
studiat și adaptat condițiilor 
specifice ale minelor noastre.

In domeniul fabricării și re
parării utilajelor de mină, me- 
falurpiștii de la U.R.U.M.P. vor 
trebui să studieze posibilitățile 
extinderii forjării în matrițe, la 
mal multe repere.

Organizarea unor schimburi de 
experiență ar duce la îmbogăți
rea cunoștințelor tehnice, Ia ex
tinderea unor metode mai b-me 
de muncă și de organizare a 
producției.

Pagină realizată de Ing. ? 
GH. DUMITRESCU cu con. 
cursul tovarășilor din redacția 1 
ziarului „PENTRU SOCIA- I 
LISM" BAIA MARE, al ca
drelor tehnice de la TRUSTUL 
MINIER BAIA MARE și al 
'onducerii uzinei UNIO-SATU 
MARE.



STBAGUL ROȘU

Alegerile în organizațiile de bază ale partidului

Duminică dimineața comuniștii 
de la Depoul C.F.R. Petroșani 
s-au întâlnit în adunarea generală 
de dare de seamă și alegeri. Da
rea de seamă a vechiului birou a 
fost ascultată cu viu interes. Dis
cuțiile purtate de cei 30 membri 
și candidați de partid care au luat 
cuvîntul, propunerile făcute, pre
cum și angajamentele luate, au 
dovedit preocuparea comuniștilor 
de la ddpou pentru bunul mer; 
al producției, pentru îndeplinire;' 
mărețelor sarcini pe care Congre
sul al Ш-lea al partidului le-;' 
pus în fața feroviarilor

In cadrul adunării comuniștii 
au arătat că în perioada dintre 

■ cele două alegeri, organizația de 
bază a obținut rezultate bune în 
activitatea de fiecare zi. Desfășu- 
rind cu elan întrecerea socialistă, 
în care au fost antrenați aproape 
90 la sută din salariații depoului, 
colectivul de aici și-a depășit în 
primele 8 luni ale anului cu 8,44 
la sută sarcinile planului de trans
porți a redus prețul de cost pe 
adeamblul unității cu 2,02 la sută- 
ecopomisind în același timp 5269 
tone de combustibil cu care se 
pot remorca peste 850 trenuri dc 
marfă pe ruta Petroșani — Si- 
metia și retur. De asemenea, ca 
urmare a întreținerii în bune con
dițiuni a locomotivelor, a efec
tuării unor reparații de calitate, 
s-a mărit simțitor timpul de cir
culație a locomotivelor. Toate a- 
ceste realizări au fost completate 
cu 332.000 lei economii, ceea ce 
înseamnă că feroviarii de la de-, 
pou și-au depășit cu 132.000 lei 
angajamentul inițial luat la înce
putul anului. De remarcat faptul 
că în acest an la depoul GF.R.

loan, Colbea Ilie, Sibișan 
Dobay Gavrilă, Viorel 
Popescu Pavel și alții au 
să mai frecventeze în vă

și 
muncit în mod 

continua educare 
pentru ca stagiul 
să constituie pe

ЙДТА s CARE-I
La începutul acestui an, locui

torii din colonia 4 Jiu Petroșani 
du fost în repetate rînduri cri
ticați pentru slaba lor activitate 
gospodărească. Hotărîți să lichi
deze rămînerea în urmă în ce 
privește curățirea și amenajarea 
spațiului dintre locuințe, ei au 
inițiat mai multe acțiuni pentru 
înfrumusețarea coloniei. Astfel, 
casele, curțile și suprafețele de 
teren din jur au fost curățate 
șanțurile desfundate și reparate, 
lăzile vechi pentru depozitarea 
cenușii înlocuite și fixate in lo
curi anumite. Aspectul cartieru
lui fa schimbat. După cîteva

în

In fruntea luptei pentru buna desfășurare 
a transportului

Petroșani transportul s-a desfășu
rat în condiții optime.

Pentru succesele obținute în 
primul trimestru al anului, depou
lui i s-a decernat drapelul de u- 
nitate fruntașă pe tegională.

Peste tot, membrii și candidații 
de partid au fost în fruntea ma
selor de muncitori, inițiativele co
muniștilor au fost râspîndite
toate sectoarele de activitate și îm
brățișate de muncitori. Atât în 
darea de seamă cît și în discuțiile 
purtate au fost evidențiați în mod 
deosebit tov; Marcu Aurel, Gos- 
tian Ladislau, Dascălu loan, Că- 
tuțoiu loan, Bogățeanu Nicolae, 
Marcu loan, Zbora Constantin, 
Tripon Nicolae, Grober Iiiliu și 
alții care lună de lună și-au depă
șit cu regularitate sarcinile dc 
producție, au fost mereu in frun
tea luptei pentru economii.

Intr-adevăr, ne mîndrim cu rea
lizările obținute de personalul de
poului — a spus tov. Martin 
Elemer, șeful depoului. Unitatea. 
noastră poate să devină din nou 
fruntașă în întrecerea pe regiona
la C.F.R., dar pentru acest lucru 
trebuie să punem cu toții umărul, 
să facem în așa fel îneît fiecare 
membru și candidat de partid să 
se situeze la loc de frunte în pro
ducție, să depună tot efortul ca 
locomotivele noastre să fie mereu 
în stare de funcționare.

Aproape fiecare din cei care 
au luat cuvîntul au venit cu pro
puneri concrete, strîns legate 
îmbunătățirea transportului 
calea ferată, și-au manifestat 
rința fierbinte pentru a face 
ce le stă în putință în scopul tra
ducerii în viață a sarcinilor ce le 
revin din Directivele celui de-al 
III-lea Congres al partidului.

Educarea candidaților și noilor membri 
de, partid trebuie desfășurata continuu

Cu multă competență comuniș
tii au analizat și problemele vieții 
interne de partid. Ei au arătat 
căr.Jn acest domeniu rezultatele 
muncii ar fi putut să fie și mai 
bune dacă biroul organizației de 
bază ar fi muncit cu mai mult 
simț de răspundere. Mai mulți 
partâcipanți la discuții, printre 
care Comșa Mihai, Arhip Gheor- 
ghe au arătat că biroul organiza
ției de bază nu a muncit cu su
ficient spirit de răspundere în 
privința educării candidaților de 
partid. Lipsind îndrumarea con
cretă, controlul eficace, unii mem
bri și candidați de partid ca Băr- 
bulescu 
Aurel, 
Aurel, 
încetat
țămîntul de partid. Biroul nu s-a 
preocupat de mobilizarea cursan- 
ților la ședințele cercurilor 
cursurilor, nu a 
organizat pentru 
a candidaților, 
de candidatură 
drept cuvînt, un prilej de creș
tere, o școală de formare a viito
rilor comuniști.

de 
pe 

do- 
tot

au parti- 
țedințele 
de cabi- 
au fost 
de folo- 
candidați

Neprimind un ajuțor concret 
din partea biroului, propagandiștii 
au muncit la întâmplare. Unele 
cercuri de învățămînt ca cele 
conduse de propagandiștii Heră 
Ioan, Cosma loan și altele au 
desfășurat o activitate nesatisfăcă
toare. Propagandiștii nu 
cipat cu regularitate la 
de pregătire organizate 
netele de partid, ei nu 
controlați în muncă- Cit 
sitoare ar fi fost 
unele conferințe 
neri privitoare la 
cutului de luptă 
Toate acestea ar 
educarea lor în 
i-ar fi ajutat să cunoască mai pro
fund îndatoririle ce revin unui 
membru de partid.

pentru 
educative, expu- 
cunoașterea tre
at partidului, 
fi contribuit la 
spirit comunist,

Prezenta la adunări — 
îndatorire a fiecărui 

comunist
Participarea la adunările gene

rale ale organizației de baza este 
un drept statutar și în același

VINOVATUL? J
luni însă, înfățișarea plăcută a S 
coloniei s*a  schimbat din nou. ) 
Aceasta din cauza neridicării la / 
timp a gunoaielor menajere. A ? 
fost sesizat I.C.O. dar fără re- i[ 
zultat. S-a intervenit la Sanepid 
dar și aici s-au dat numai pro- \ 
misiuni. Colac peste pupăză, la ) 
situația creată, l.CM.M. Petro- < 
sent в cazat vrep 50 de muncitori 1 
intr-o clădire din această colonie c 
lipsită de instalațiile și depen- j 
dințele igenicv sanitare. Acum j 
locuitorii din colonia 4 Jiu se în- I 
treabă cine-i vinovat de situația } 
creată: l.C O., sau Sanepidul, ori 1 
amîndouă. i 

rid 
de 
niștii să fie mobilizați și pe lingă 
ei întreaga masă de muncitori la 
extragerea unei producții de cali
tate. Comuniștii trebuie să lupte 
pentru a crea in rîndul minerilor 
o opiniei de masă împotriva acelo
ra cate manifestă dezinteres in 
muncă și să dea un sprijin eficient 
acolo un-’c se hotărăște calitatea 
cărbunelui. Atenția principală a

„Gazeta noastră participă Ja 
concursul organizat de ziarul 
„Drumul socialismului", scrie în 
colțul 
tei de 
organ 
și al 
minei

Ultima ediție a gațetei de pe
rete publică o seamă de arti
cole interesante.

Așa de exemplu, în articolul : 
„Alegerile organelor conducă
toare de partid", autorii Moldo
van Mircea și Dima Mișu atată 
că alegerile — eveniment impor
tant în viața organizațiilor de 
partid — sînt întîmpinate cu noi 
realizări în muncă. „Fiecare co
munist — se arată în articol — 
lyptă pentru ridicarea pe o treap
tă mai înaltă a muncii de partid, 
pentru traducerea în viață a Di
rectivelor Congresului a1 
al P.M.R.".

In articolul „Sectorul 
investiții — în ajutorul 
relor productive", semnat 
Nedelescu Iulian, locțiitorul 
fulul 

trila 
folos

Augustin. Muntean в 
loan, Marcuși Victor 
nu participă cu tegu- 
adunările organizației 

trăieec viața de

timp o îndatorire a fiecărui co
munist — a arătat tov. Crișan 
loan, și alți comuniști de la de
pou. Dar iată că în organizația 
noastră sînt cazuri cînd unii 
membri și candidați de partid nu 
participă la adunările generale, nu 
respectă ora fixată pentru înce
perea ședințelor. In darea de sea
mă au fost incluse numele tov. 
Baldovîn Constantin, Arjoca Du
mitru. $tef 
îmre, Boian 
și alții care 
laritate la
de bană, nu 
partid. Acești tovarăși nici n-au 
fost trași la răspundere de biroul 
organizației de bază, nu âu fost 
puși în discuția adunărilor ge
nerale pentru repetatele abateri 
de Ia disciplina de partid.

In adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri comuniștii de 
la Depoul C.F.R. Petroșani au 
cerut noului birou să-și îmbună
tățească stilul de muncă, să pre
gătească cu răspundere adunările 
generale, să facă în așa fel îneît 
toți membrii și candidați! de par
tid să participe la adunările gene
rale. Muncind cu perseverență 
pentru traducerea în viață a ho- 
tărîrii adoptate de adunarea ge
nerală, noul birou ales își va în
deplini cu tot mai mult succes 
sarcina de a mobiliza membrii și 
candidații de partid la traducerea 
în viață a sarcinilor economice și 
politice ce stau în fața organiza
ției de bază.

I

Z, ȘUȘTAC

(Urmare din pag. l-a)

Calitatea cărbunelui poate și trebuie 
sa ne mea îmbunătățită

al minei organizațiilor de bază 
partid, pentru ca toți comu-

din dreapta sus al gaze- 
perete „Cărbunele păcii", 
al comitetului de partid 
comitetului sindicatului 

Petrila.

HI-Ița

XI - 
șectoa- 

ing. 
șe- 

sec- 
Pe- 
real

de

de sector, re arată că 
de investiții de la mina 
a căutat să fie de un
sectoarelor productiva a-

4

I

mașint 
mineri, 
trecute 
descăr- 

aici

Zilnic,
rampa minei 3 
Lupeni se des
carcă noi utila
je și 
pentru 
Zilele 
au fost 
cate aici 5 
compresoare de 
cîte 45 m.c./mi- 
nut cu motoa
rele electrice 
respective, 3 
cratere blindate 
pentru abatajele 
frontale, două 
ventilatoare de 
mare capacitate, sosite din U- IN CLIȘEU: Cîteva din uti- 
niunea Sovietică pentru stațiile lajele miniere sosite, aflate în
de aeraj. că pe rampă.
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liN ȘANTIER CARE IA AVÎNT
Aceste blocuri pot fi date în fo
losință pînă la sfîrșitul lunii oc
tombrie.

Paralel cu aceasta, trebuie 
trecut de urgență la asfaltarea 
străzilor din acest cartier — lu
ci are prevăzută. în planul pe a- 
nul curent. Instalatorii au da
toria să-și concentreze toate e- 
forturile spre terminarea Com
pletă a centralelor termice cu 
toate lucrările de mărire a ca
pacității lor — se apropie iar
na și pentru locatari trebuie a- 
sigurată căldura necesară !

Cele două blocuri (A 1 și A 
2) care încă nu au centrală pen
tru încălzire (cînd vine proiec
tul ?) trebuie închise (partea 
geamgiilor) pentru a se putea 
executa și diferitele operații de 
finisaj. In general însă, atenția 
constructorilor trebuie concen
trată asupra terminării complete 
a părții de cartier deja ridicate: 
predarea centralelor, a celor 3 
blocuri rămâse restanță, asfal
tarea străzilor, nivelarea terenu- 

, lui și. transportarea pămîntului 
rezultat din excavații, lichidarea 
magazilor și barăcilor aflate 
între blocurile de locuit.

Constructorii care înalță noul 
cartier Livezeni au la activul 
lor multe realizări frumoase : 
59 de noi blocuri cu peste 800 
apartamente, două centrale ter
mice, trei pavilioane comerciale, 
străzi o școală nouă.

Peste puțin timp, tot aici se 
vor începe lucrări pentru con
struirea unor noi blocuri cuprin
zând cca. 400 apartamente.

O lungă perioadă de timp, lu
crările pe acest lot important 
s-au desfășurat într-un ritm ne- 
corespuhzător. Schimbarea ve
chiului șef de șantier Ciomu Mi
hai, care nu făcea față situației 
cu altul nou, a adus o înviorare 
însemnată în activitatea con
structorilor de aici. S-au con
centrat forțe necesare pentru a 
termina în bune condițiuni noua 
școală și s-au intensificat sim
țitor lucrările de finisaj la blo
curile L, M, N, cu cîte 32 apar
tamente.

Care sînt sarcinile construc
torilor de pe acest lot în peri
oada actuală ? In primul rînd, 
trebuie concentrate toate forțele 
de finisaje 
minarea și 
scurt timp 

interioare pentru ter- 
predare# .în cel mai 

a blocurilor L, M, N.

comitetului de partid trebuie să fie 
îndreptată înspre sectorul II — 
sector care întîmpină cele mai mari 
greutăți în privința extragerii căr
bunelui de calitate.

Este bine ca birourile organiza
țiilor de bază de partid să-și pre
vadă în planurile lor de muncă 
analizarea unor brigăzi care extrag 
cărbune mai slab și în raport de 
situație să ia hotărîri corespunză
toare. Ar fi bine, ca ia locurile de 
muncă și operațiile cheie, rol, trans
portor, amplasarea găurilor de puș- 
care, să fie repartizați membri și

cordîndu-le un sprijin prețios în 
realizarea sarcinilor de plan.

tovarășul Rubaș loan, în ar
ticolul intitulat „Abateri de 
N.T.S.", critică cu asprime

la 
pe 

ajutorul miner Unguieanu Con. 
stgntitt, de la sectorul XI inves
tiții care s-a abătut de la res
pectarea normelor de securitate 
minieră, lucrînd fără cască de 
protecție, pe minerul Crișan Pe
tru și dulgherul Kgvâcs Iosif, 
de la sectorul I, pentru că și-au 
găsit drum de trecere printre 
cărucioarele de lemn aflate în 
manevjră.

Articolul „Brigăzi sub plan" 
apărut sub semnătura colectivu
lui gazetei de perete arată că la 
unele sectoare productive- de la 
mina Petrila există brigăzi de 
mineri rămase sub plan qlatprită 
neglijentei unc maiștri mineri 
Care nu s-au preocupat în sufi
cientă măsură de sprijinirea lor. 
Așa de pildă. maiștTul miner 
Mâtyăș 1 udovic de la sectorul 

.1. a neglijat brigăzile condus? 
de minerii Demeter Ioan, Toth 
Iosif si Ignat Mihai, De la sec
torul III e citat maistrul miner 
O'
totul IV maistrul Căpățînă Vic-

»nii Dumitru iar de la sec-
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«

i
i
i
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candidați de partid pătrunși de 
răspunderea sarcinilor încredințate.

Există forțe și posibilități; sufi
ciente pentru ca colectivul exploa
tării miniere din I-upeni să extra
gă cărbune de calitate. Aceasta de
pinde de măsurile care vor fi lua
te de comitetul de partid, de con
ducerile minei și sectoare!ir Sînt 
create toate condițiile ca pînâ la 
sfîrșitul lunii septembrie mina Lu- 
peni să livreze preparației cărbune 
de calitate și să realizeze un pro
cent de cenușă sub cel planificat.

în concurs
Xl-inves- 
bazin în 

lucrărilor

tor. Chiar și sectorul 
tiții, sector fruntaș pe 
cr privește calitatea 
miniere, are brigăzi rămase în 
urmă din cauza neglijentei unor 
maiștri mineri ca Muscă loan, 
Kalman Dionisie și alții.

„începe noul an de învăță- 
mînt politic U T M.“ — așa e 
intitulat articolul . apărut sub 
semnătura secretarului U.T.M. 
oe mină, tovarășul Qolban Va- 
sile. La mina Petrila, se arată 
în articol, în viitorul, an de în- 
vățămînt U.T.M. vor exista 20 
cercuri de învățămînt politic, 
pentru studierea Statutului 
U.T.M., cunoașterea patriei noas
tre socialiste. In cadrul cercuri
lor vor fi tinute diferite cțmfe- 
r;nțe cu caracter educativ și in
structiv.

Studiind confinutul gazetei de 
perete „Cărbunele păcii" de la 
mina Petrila se constată că în
tregul colectiv al gazetei de pe
rete în frunte cu tov. Șîrbu Iri
na.. duce o muncă susținută pen
tru ra gazeta să contribuie la 
bunul mers al muncii de 1? mi
na Petrila.

VASILE DRAGAN 
corespondentI
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Deschiderea celei de a 16-a sesiuni 
a Adunării Generale a O. N. U.

cu-

NEW YORK 19 (Agerpres) — 
Corespondență specială :

Sala Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite 
noaste animația obișnuită fiecărei
deschideri de sesiune. 1.000 de 
delegați din 99 de țări sînt pre- 
zenți pe locurile rezervate fiecărui 
stat membru în O.N.U. 200 de 
ziariști se află în tribuna rezervată 
presei, iar alți 100 de reprezen
tanți ai presei internaționale, ai 
posturilor de radio și televiziune, 
ai agențiilor de presă din întreaga 
lume urmăresc deschiderea cele*  
de-a 16-a sesiuni a Adunării Ge
nerale la aparatele de televiziune 
instalate în sălile vecine.

Ora 15 (ora locală). Președintele 
celei de-a 15-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., Boland, de
clară deschisă actuala sesiune...

Sesiunea a 16-a a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor 
Unite se deschide într-un mo
ment internațional de o deosebită 
intensitate. Lupta țărilor socialiste 
pentru reglementarea principalelor 
probleme internaționale, pentru în- 
frînarea politicii agresive imperia
liste, se oglindește din plin pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni. 
Deși multe din cele 95 de pro
bleme înscrise pînă în prezent sînt 
probleme de procedură (alegerea 
președintelui sesiunii, constituirea 
comitetelor . Adunării Generale, 
prezentarea rapoartelor consiliilor 
O.N.U., alegerea membrilor ne- 
permanenți ai Consiliului de Se
curitate etc.), marile probleme ale 
vieții internaționale se află în cen
trul atenției generale.

Printre primele probleme care 
vor fi dezbătute în cadrul discu
ției generale se va afla problema 
dezarmării generale și totale, pro
blemă înscrisă pentru a treia oară 
succesiv în ultimii ani pe ordinea 
de zi a Adunării Generale de 
Către Uniunea Sovietică. Anul a- 
ceasta, Adunarea Generală este 
chemată să dezbată pe larg fon
dul acestei chestiuni de o însemnă
tate vitală pentru pacea și securi
tatea generală. Ea va trebui să ascul
te raportul asupra schimbului de pă
reri care a avut loc în 
problemă între 
U.R.S.S. și S.U.A. 
cestui an.

De asemenea pe
este înscrisă problema îndeplinirii 
prevederilor Declarației cu privire

la acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale, adoptată 
de către sesiunea precedentă a 
Adunării Generale. Sînt astfel în
scrise situația din Angola, pro
blema algeriană (la propunerea a 
31 de state afro-asiatice), pro
blema discriminării rasiale în U- 
niunea Sud-Africană ș.a.m.d. La 
cererea Cubei, pe ordinea de ri 
a fost înscrisă problema pericolul 
lui pentru pacea și securitatea in
ternațională ce rezultă din noile 
planuri de agresiune și acțiuni in- 
tervenționiste ale guvernului 
S.U.A. împotriva guvernului revo
luționar al Cubei.

Este important de consemnat 
faptul că în cadrul sesiunii ur
mează să aibe loc un schimb de 
păreri cu privire la problema ger
mană și alte probleme între con
ducătorii delegațiilor sovietice și 
americană.

Delegația Uniunii Sovietice, a 
cerut includerea pe ordinea de zi 
a problemei restabilirii drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze în 
O.N.U., problemă a cărei solu
ționare este cerută de un mare 
număr de state de pe toate conti
nentele.

Viața cere ca în activitatea Or
ganizației Națiunilor Unite să se 
reflecte schimbările petrecute pe 
arena internațională. Propunerile 
sovietice privind reorganizarea a- 
paratului executiv al O.N.U. se 
bucură de un sprijin larg în rîn- 
durile opiniei publice interna
ționale. La New York se vor
bește despre problema mutării se
diului Organizației Națiunilor U- 
nite. Unele personalități ale vieții 
publice, diferiți oameni politici, 
propun ca sediul O.N.U. să se 
afle în Bâriînul occidental. A- 
ceastă problemă arată o dată mai 
mult ce foloase ar prezenta pentru 
Berlinul occidental transformarea 
lui într-un oraș liber și demilita
rizat. O mare importanța ar a- 
vea-o primirea ambelor state ger
mane

Occidentului... 
Adunării Ge- 
chcmată să-și 
importantă la

Comentariile agențiilor de presă 
și ziarelor occidentale oglindesc 
de asemenea faptul că puterile im
perialiste privesc cu mult scepti
cism posibilitatea ca locul lui 
Hammarskjoeld să fie luat de un 
alt reprezentant al

Actuala sesiune a
. nerele O.N.U. este 
adirtâ o contribuție
reglementarea principalelor pro
bleme internaționale. Oamenii de 
stat întruniți la această sesiune au 
datoria să depună eforturi pentru 
îndepărtarea pericolului unui răz
boi racheto-nuclear. Actuala se
siune poate justifica speranțele pe 
care și le pune în ea întreaga o- 
pinie publică internațională dacă 
se va călăuzi în mod strict toc
mai de aceste principii, de princi
piile coexistenței pașnice.

bl Г__ , .__ _ __ ________
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Declarația singurului supraviețuitor 
din catasirola avionului în care 

se ana Dag Hammarsktoeid
LEOPOLDVILLE 19 (Ager

pres).
Singurul pasager care a ră

mas în viață în urma catastro
fei avionului în care se afla Dag 
Hammarskjoeld a făcut o decla
rație în legătură cu împrejură
rile prăbușirii avionului.

După cum transmite corespon
dentul agenției U.P.I., acest pa
sager, care făcea parte din gar
da personală a lui Hammarsk
joeld a declarat că în avion s.a 
produs o explozie, după care au 
urmat mai multe explozii de in
tensitate mai mică. Apoi avio
nul s-a prăbușit. După cum a 
declarat reprezentantul O.N.U., 
el nu exclude posibilitatea ca a- 
vi'onul să se fi prăbușit ca ur
mare a 
fi fost 
agenției 
mite că 
adăugat: „In toată această trea
bă sînt multe lucruri stranii".

unei diversiuni sau să 
doborît. Corespondentul’ 
Associated Press trans- 
reprezentantul O.N.U. a

—•— ----- ... — =—«*==  —  -------
Subunități de tancuri vest-germane 
vor continua instrucția în Anglia

LONDRA 19 (Agerpres) — 
TASS transmite :

batalionul 84 german de tan
curi care este instruit în prezent 
pe poligonul de la Castlemartin 
din Pembrokeshire va rămîne în
că o săptămînă după 30 septem
brie, cînd expiră termenul plani
ficat al instrucției sale.

u

această 
reprezentanții 
în cursul a-

ordinea de zi

— R.D. Germană și R-F. 
Germană — în Organizația Na
țiunilor Unite.

Se înțelege foarte bine că rezul
tatul schimbului de păreri în pro
blema germană și succesul între
gii sesiuni depinde în mare mă
sură de poziția pe care o vor a- 
dopta reprezentanții S.U.A., An
gliei și Franței.

WASHINGTON 19 (Agerpres). 
După cum transmite agenția 
Associated Press, Administrația 
națională americană pentru pro
blemele aeronauticii și cercetării 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a 
anunțat eșecul încercării de a 
Jansa o rachetă de tip „Nike- 
Asp“. Cea de-a doua treaptă a 
rachetei nu a funcționat, astfel 
îneît aceasta a luat foc distru- 
gîndu-se în întregime. Cauzele 
insuccesului nu sînt încă cunos
cute.

LONDRA. La 18 septembrie 
a fost eliberat din închisoarea 

londoneză Brixton, cunoscutul 
filozof lordiri Bertrand Rus
sell conducătorul „Comitetului 
celor 100", care fusese con
damnat de Tribunal la șapte 
zile închisoare pentru „incita
re", Ia demonstrația de protest 
împotriva înarmării nucleare a 
Angliei care a avut Ioc la 17 
septembrie la Londra.
TOKIO. După cum informea

ză ziarul „Asahi", o locuitoare

a Hiroșimei, Akino, în vîrstă de 
64 de anii, care se alia în acest 
oraș în ziua bombardamentului 
atomic american, afliînd că este 
bolnavă de boala actinîcă, și-a 
pus capăt zilelor.

ROMA. La Bari a avut loc o 
demonstrație în apărarea păcii. 
Cîteva mii de tineri muncitori, 
țărani și studenți au străbătut 
străzile centrale ale orașului 
scandind: „Trăiască pacea!", 
„Jos bazele cu reacție din 
Apulia".

i

UN

După cum arată comentatorul 
ziarului „Daily Herald", Anglia 
și R.F.G. au căzut de acord ca și 
alte subunități de tancuri vest- 
germane să facă instrucție la Cas- 
tlemartin. Următorul contingent 
de 400 de oameni va sosi pro
babil primăvara viitoare.

O-----------------

Miting pentru pace la Helsinki
HELSINKI 19 (Agerpres)
Marșul păcii Kerawa—Helsinki 

care a durat o săptămînă, s-a în
cheiat cu un mare miting la Hel
sinki. Mitingul s-a desfășurat sub 
lozincile luptei pentru dezarmare, 
pentru prietenia între popoare îm
potriva morții atomice, pentru 
transformarea Mării Baltice într-o 
mare a păcii.

Luîhd cuvîntul la miting, von 
Bunsdorf, vicepreședinte al Aso
ciației „Finlanda—Uniunea So
vietică" a declarat că în momen
tul de față principala atenție tre
buie acordată preîntâmpinării unui

nou război mondial. Dorim să 
sprijinim activ toate măsurile de 
natură să contribuie la destinde
rea încordării din lume. Finlanda 
este o țară neutră, a spus în con
tinuare vorbitorul, dar această 
neutralitate nu reprezintă de fapt 
un scop în sine ci un mijloc de a 
contribui la instaurarea unei păci 
trainice. „Politica de neutralitate 
nu împiedică desfășurarea unei in
tense activități în favoarea păcii. 
După cum a declarat președintele 
nostru, noi nu sîntem neutri în 
problema războiului și păcii, sîn
tem pentru pace", a declarat von 
Bunsdorf.

O-----------------

Țările Commonwealthului cer 
Angliei garanții

de posibilitatea aderării Angliei 
la piața comună". Consultările, 
relatează corespondentul din Lon
dra al agenției United Press Inter
național, vor avea caracterul unei 
„tocmeli strinse" cu guvernul bri
tanic și se vor desfășura în con
dițiile „presiunilor puternice pe 
care le exercită țările Common
wealthului asupra Angliei pentru 
a o împiedica să adere la piața 
comună".

Seiiuoea Adunării naționale 
a 8. s. Cebislașace

PRAGA (Agerpres). ^11
La 18 septembrie s-a deschis 

la Praga cea de-a 9-a sesiune 
ordinară a Adunării Naționale 
a R. S. Cehoslovace.

După deschiderea sesiunii, a 
rostit un salut V. V. Grișin, șe
ful delegației Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. care face o vizită în 
R. S. Cehoslovacă.

V. David, ministrul Afacerilor 
Externe al R. S. Cehoslovace, a 
prezentat un raport cu privire 
la actuala situație internațio
nală.

----- O—

Ședința Consiliului 
de Stat al R. D. Germane

BERLIN (Agerpres). A.D.N. 
transmite : ’

La 18 septembrie a avut*  loc 
o ședință a Consiliului de' Stat 
al R. D. Germane, consacrată 
rezultatelor alegerilor în orga
nele locale ale puterii. Consi
liul de Stat a apreciat rezulta
tele alegerilor ca un indiciu că 
cetățenii R D. Germane sprijină 
puterea muncitorilor și țărani
lor, politica statului în lupta 
pentru încheierea tratatului de 
pace si construirea socialismului. 
Consiliul de Stat a adoptat dîJ 
rective cu privire la ședințele <fe 
constituire a noilor organe alese.

Consiliul de Stat a 
de asemenea proiectul 
cu privire la apărarea 
cii Democrate Germane 
doptat hotărîrea să o 
spre aprobare Camerei 
a R. D. Germane.

—o---

discutat 
de lege 
Republf- 
și a a- 
prezinte 

Populare

Schimb de păreri între
N. S. Hrușciov și Sardar 

Mohammed Naim
MOSCOVA (Agerpres).
N. S. Hrușciov, președintele 

Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit la 18 sep
tembrie la Kremlin pe Sardar 
Mohammed Naim, vicepreședinte 

Miniștri șî 
Externe al

LONDRA 19 (Agerpres)
La 18 septembrie s-a deschis 

la Londra conferința reprezentan
ților a șapte țări ale Common- 
wealthului — Australia, Canada, 
Noua Zeelandă, Federația Rho- 
desiei și Nyassalandului, India, 
Pakistanul, Ceylonul — care ur
mează să elaboreze timp de două 
săptămîni lista minimului de ga
ranții care să protejeze interesele 
lor în cazul alăturării Angliei la 
piața comună. Celelalte țări ale 
Commonwealthului urmează să 
prezinte fiecare în parte guvernu
lui britanic condițiile în baza că
rora ar fi de acord ca Anglia 
adere la piața comună.

începerea acestor consultări 
fost hotărîtă la conferința de 
Accra a miniștrilor de Finanțe 
Commonwealthului, care, 
cum se arată în comunicatul final, 
și-au exprimat (cu excepția An
gliei) „adînca lor îngrijorare față

- , - • ••• > ■ -■=--------
Berlinul occidental г

să

a 
la 
ai 

după

NOU ACT
OCCIDENTAL 19BERLINUL

(Agerpres).
Senatul Berlinului occidental 

a numit 22 de „deputați" în noul 
Bundestag vest-german. Acesta 
esle un act pur demonstrativ, 
menit să intensifice și mai mult 
încordarea internațională, întru- 
cît nici populația Berlinului oc
cidental care se află pe teritoriul 
R. D. Germane nu a participat

PROVOCATOR
la alegerile din 17 septembrie 
pentru Bundestag și nici consti
tuția de la Bonn nu dă drept de 
vot în Bundestag așa-zișilor de. 
putați vest-berlinezi.

Nici chiar moartea în timpul 
ședinței senatului a ’ președinte
lui acestuia— Henneberg — nu 
i-a împiedicat pe senatori să vo
teze în grabă acest nou act pro
vocator.

un schimb
probleme-

al Consiliului de 
ministru al Afacerilor 
Afganistanului.

Intre ei a avut loc 
dte păreri util asupra
lor situației internaționale și re
lațiilor sovieto-afgane interesînd 
cele două părți.

Convorbirea a decurs într-o 
atmosferă de prietenie și deplină 
înțelegere reciprocă.

PROGRAM DE RADIO
21 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,05 Melodii populare ro- 
mînești, 9,30 Roza vînturilor,
10.30 Muzică ușoară, 11,03 Pa
gini din creația de operă a lui 
Ceaikovski, І2.00 Muzică popu
lară romînească și a minorități
lor naționale, 13,05 Concert de 

muzică ușoară, 14,30 Muzică din 
operete, 15,10 Vorbește Mosco
va ! 18,00 Interpreți de frunte 
ai muzicii populare romînești, 
19,05 Tinerețea r.e e dragă, 19,25 
Muzică ușoară romînească, 20,00 
Festival Internațional „George 
Enescu“ — 1961. Transmisiune 
din Sala Palatului R.P.R. a 
concertului Iaureaților Concursu
lui Internațional „George Enes- 
cu“ — 1961. PROGRAMUL II. 
12,15 Muzică ușoară, 13,00 Cîn- 
tece și jocuri populare romînești,
13.30 Din literatura R. D. Ger
mane, 14,30 Almanah științific

(reluare), 15,40 Muzică ușoară, 
16,30 Din folclorul popoarelor, 
17,00 Muzică ușoară, 18,05 Con
cert de estradă, 18,45 Să învă
țăm limba rusă cîntînd, 20,00 
Muzică populară romînească din 
Ardeal, 20,30 Muzică ușoară, 
21,15 Noi înregistrări de muzi
că populară romînească, 21,45 
Părinți și copii, 22,00 Muzică 
de dians.

CINEMATOGRAFE
21 septembrie

PETROȘANI — 7 
BRIE : Cîinele din 
AL. SAHIA: Dama 
PETRILA ; Fiul meu 
ră; LONEA : Avionul 
ora 9; ANINOASA : 
ani; VULCAN : Ursul 
VIDIA : Prima lecție;
Pisica își scoate ghiarele.

NOIEM. 
mlaștină; 
de pică; 
se însoa- 
pleacă la 
Aveau 19 
alb; CRI- 
LUPENI:
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